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Sammanfattning 
Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) leder till att lungornas 
syreupptagningsförmåga minskar och vanliga symtom är hosta och andnöd vid 
ansträngning. Diagnostisering av KOL baseras på spirometri, men 
behandlingsåtgärder bör utgå ifrån patientens fysiska förmåga och detta ger 
spirometri inte ett mått på. Det här examensarbetet har gått ut på att, utifrån en 
befintlig step–test applikation som medicinsk teknik, forskning och utveckling har 
utvecklat, skapa en applikation som gör det möjligt att uppskatta KOL – patienters 
fysiska förmåga. Applikationen möjliggör test hemifrån vilket gör att patienterna 
slipper återkommande sjukhusbesök och den kan också komma fungera som 
motivation för patienterna till att öka sin aktivitetsnivå. Applikationen kommer att 
testas och utvärderas kliniskt. 

Abstract 

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) leads to a limitation of the flow of air 
to and from the lungs. Common symptoms of COPD are shortness of breath and 
chronic cough. Diagnosis of COPD is based on spirometry but treatment of COPD 
should be based on the patients exercise capacity which spirometry correlates poorly 
with. The aim of this project has been, that of an existing step test -application, de-
velop an application that makes it possible assess exercise capacity in patients with 
COPD. The application enables testing away from hospitals and it may serve as moti-
vation for the patients to increase their physical activity.  
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1. Inledning 
Denna rapport behandlar ett examensarbete utfört på avdelningen för forskning och 
utveckling, medicinskt teknik på Norrlands universitetssjukhus. Examensarbetet har 
gått ut på att utifrån befintlig kod som forskning och utveckling skapat, utveckla en 
applikation för KOL – patienter där uppskattning av deras fysiska förmåga görs. Först 
i rapporten presenteras en ordlista, som följs av en bakgrund som ger överblick kring 
området KOL och behov kring den patientgruppen. Syfte och mål definieras utifrån 
bakgrunden och därefter följer ett teoriavsnitt, där pulsoximetri och en kort 
sammanställning över tidigare studier kring användningen av steptest på KOL – 
patienter behandlas. Efter detta följer mer tekniska avsnitt, hårdvaran och mjukvaran 
som använts beskrivs, liksom de krav som ställts på applikationen samt vidare 
systembeskrivning av den. Slutligen presenteras resultat och förslag på fortsatt arbete 
med applikation ges.  

1.1 Ordlista 

CPET – Cardiopulmonary test. Ett träningstest som innebär att patienten cyklar på en 
stationär cykel, mätning av lung – och hjärtfunktion görs under testet. 

Desaturation - När lungorna inte får tillräckligt med syre. Kan under ett test för att 
uppskatta fysisk förmåga beräknas som saturationmax – saturationmin. 

FEV1 - Forced expiratory volume, den maximala utandningsvolymen under en 
sekund efter full inandning.  

FEV1/FVC - Denna kvot (FEV1%) är grunden till diagnostisering av KOL, där 
FEV1% < 70 % innebär en KOL - diagnos. 

FVC - Forced vital capacity, den maximala utandningsvolymen efter full inandning. 

KOL - Kronisk obstruktiv lungsjukdom, leder till att lungornas 
syreupptagningsförmåga minskar. 

Pulsoximetri - Mätning av saturation och puls genom att två våglängder ljus skickas 
genom vanligen en fingertopp till en fotodetektor. 

Saturation (SpO2) - Blodets syremättnad, det vill säga den procentandel av blodets 
hemoglobin som bär syre. 

Spirometri - Mätning av lungfunktion, patienten andas in och ut i ett munstycke. På 
vilket sätt patienten uppmanas att andas beror på vilka mätningar som ska göras, till 
exempel kan FEV1 och FVC mätas. 

Steptest - Ett träningstest som används för att uppskatta fysisk förmåga. Testet går ut 
på att kliva upp och ner på en stepbräda. Steghöjd, tidsintervall och stegfrekvens 
beror på vilket protokoll som används. 

Walking test - Ett träningstest som används för att uppskatta fysisk förmåga. Innebär 
vanligtvis att under en viss tid gå så långt som möjligt. 
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2. Bakgrund 
Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) räknas som en folksjukdom och förutspås av 
WHO vara den tredje största dödsorsaken i världen år 2030(1). KOL leder till att 
lungornas syreupptagningsförmåga minskar och vanliga symptom är hosta, andnöd 
vid ansträngning, pip i luftrören och trötthet(1,2). KOL leder vanligen till minskad 
aktivitet som följd av andningssvårigheterna och personer med KOL kan ha svårt att 
orka med vardagliga aktiviteter såsom handling och städning(2). Majoriteten av alla 
som drabbas av KOL i västvärlden är rökare(3). 

 

Diagnostisering av KOL baseras på spirometri(1,2,5) och kvoten (FEV1%) mellan 
den maximala utandningsvolymen under en sekund (FEV1) och den totala maximala 
utandningsvolymen (FVC) är grunden för diagnosen. FEV1%  < 70 % innebär en 
KOL-diagnos(5). KOL kan inte botas men om sjukdomen upptäcks i ett tidigt skede 
går det till viss del att behandla den. Vissa symptom kan lindras med läkemedel(11) 
men den viktigaste åtgärden efter diagnostisering är att patienten slutar röka och 
utöver det har lungrehabilitering visat sig vara framgångsrik(5). Det innebär att 
patienten får hjälp att träna, äta rätt och hantera sin andnöd. Effekter som önskas 
uppnås med detta är bland annat minskad andfåddhet, bättre kontroll över sjukdomen 
och mindre trötthet hos patienten(18). Träning är en speciellt viktig del av 
rehabiliteringen eftersom det ger ökad prestationsförmåga, minskad andfåddhet och i 
längden ökad livskvalitet(14).   

 

Även då spirometri är nödvändigt för att ställa en diagnos av KOL och användbart för 
att följa upp sjukdomen, baseras inte behandlingsåtgärder på FEV1%. Detta beror på 
att behandling bör utgå ifrån patientens fysiska förmåga(6), vilket FEV1% inte ger ett 
mått på(4). Uppskattning av en KOL – patients fysiska förmåga utgår istället ifrån 
träningstester såsom CPET och Walking test. I dessa tester brukar patienten få ange 
grad av ansträngning på en skala. Det finns en rad olika skalor för detta syfte, där 
bland annat den 10-gradiga Borgskalan ger ett mått på upplevd ansträngning och den 
rekommenderas till att fastställa bland annat andningssvårigheter och smärta(9). Den 
går från 0-ingen ansträngning alls, till 10-maximalt ansträngd.  
 

Eftersom fysisk aktivitet är viktigt för patientgruppen KOL behövs verktyg för att 
följa patientens utveckling utan att de ständigt behöver besöka sjukhus. Medicinsk 
teknik, forskning och utveckling har påbörjat en Androidapplikation som möjliggör 
för KOL – patienter att utföra ett steptest hemifrån. Projektet är ett Mål2 – projekt och 
finansieras av regionala EU-pengar. Det ligger också inom ramen för CMTF, 
Centrum för medicinsk teknik och fysik, som är ett samarbete mellan Umeå 
universitet och Luleå tekniska universitet i syfte att leda den medicintekniska 
utvecklingen.  
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3. Syfte 
Applikationen som forskning och utveckling har utvecklat är tänkt att vara ett stöd 
vid regelbunden uppföljning av en patients sjukdomsförlopp men i dagsläget ligger 
step-testet och pulsoximetermätningar i olika applikationer. Genom att mäta 
saturation och puls under ett step-test samt att låta patienten ange grad av 
ansträngning på den 10-gradiga borgskalan innan och efter testet skulle ett mått på 
patientens fysiska förmåga kunna fås. Applikationen kan också komma att fungera 
som motivationshöjare och uppmuntra patienterna till att höja sin aktivitetsnivå. 

4. Mål 
Vidareutveckla och testa den befintliga applikationen som forskning och utveckling 
har skapat. Det ska vara möjligt att utföra ett steptest via applikationen och där 
mätningar av SpO2 och puls görs med Nonin 3150 pulsoximeter. 

5. Teori 

5.1 Hemoglobin  

De röda blodkropparna i blodet innehåller hemoglobin som binder och transporterar 
syre och koldioxid. Då blodet passerar lungorna lämnar hemoglobinet ifrån sig det 
koldioxid som bildats i kroppens celler och tar upp syre som därefter transporteras ut i 
kroppen. Hemoglobinet är det ämne som ger blodet dess röda färg; syrefattigt 
(venöst) blod är mörkrött och syrerikt (arteriellt) blod är ljusrött. Som Figur 1 visar 
absorberar syrefattigt respektive syrerikt hemoglobin också ljus olika; syresatt 
hemoglobin absorberar mer infrarött ljus (våglängd 700 – 1000 nm) och tillåter mer 
rött ljus (våglängd 650-750 nm) att passera medan det för syrefattigt hemoglobin än 
tvärtom(8).  

 

Figur 1 Absorption av rött och infrarött ljus för syrerikt (HbO2) och syrefattigt (Hb) hemoglobin. 
Notera den logaritmiska skalan. 
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5.2 Pulsoximetri  

Pulsoximetri mäter puls och saturation (SpO2), det vill säga syremättnaden i blodet 
och bygger på två fysiska principer; dels att syresatt hemoglobin och syrefattigt 
hemoglobin absorberar ljus olika men också att deras olika absorption har en AC-
komponent som är resultatet av det pulserande arteriella blodet(16,17). På vuxna mäts 
saturationen vanligtvis över en fingertopp eller en örsnibb.  

 

Figur 2 Pulsoximeter sensor för fingertopp. 

Två våglängder för rött respektive infrarött ljus skickas genom fingertoppen till en 
fotodetektor(7), enligt Figur 2. Båda våglängderna absorberas av venöst och arteriellt 
blod, men också av skinn och vävnader. Den totala ljusabsorptionen får en konstant 
(DC) komponent från skinn, vävnader och venöst blod samt en (AC) komponent som 
varierar över tiden som ett resultat av det pulserande arteriella blodet(8, 15, 16).  

Pulsoximetern bestämmer AC – komponenten av absorptionen för varje våglängd och 
dividerar detta med den motsvarande DC – komponenten för att få en pulstillsatt 
absorption som är oberoende det infallande ljusets intensitet(16). Med detta kan 
kvoten R, det vill säga kvoten mellan rött och infrarött ljus fås: 

910910

660660

/
/
DCAC

DCAC
R =  

Pulsoximetrar är kalibrerade i förhand och R hänger samman med empiriskt 
framtagna värden på SpO2 som är baserade på studier med friska volontärer(17). 
Kvoten R jämförs med dessa empiriskt framtagna värden och % SpO2 fås(8). 
Pulsoximetern mäter alltså den procentenhet hemoglobin i blodet som bär syre, den 
arteriella syremättnaden, men säger inget om patientens generella nivå av hemoglobin 
eller hur väl det syresatta hemoglobinet transporteras ut till kroppen(15). Värde på 
SpO2 för friska personer ligger vanligen inom 95 – 99 %.  

5.3 Tidigare studier 

Användningen av step test för att fastställa fysisk förmåga började undersökas i 
början av 1900-talet(12). En rad olika step -test protokoll har tagits fram sedan dess, 
där tidsintervallet, steptempot och stephöjden varierar mellan de olika protokollen. I 
vissa protokoll går patienten i ett bestämt tempo medan patienterna i andra blir 
tillsagda att gå så fort de kan. Fördelen men steptests har främst varit att det kräver 
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lite utrymme och utrustning. Testet har främst används på friska personer och få 
studier har gjorts över användningen av steptest på personer med KOL(12).  

 
I den första studien som gjordes [Swinburn 1985] jämfördes prestation, ventilation 
och syreförbrukning i tre olika träningstester; ett 6MWT (6 Minute Walking Test), ett 
steptest och ett ergometercykel- test. Studien visade att de högsta nivåerna av 
ventilation och syreförbrukning nåddes under steptestet men författarna menade att en 
nackdel med steptestet var den stora förbättring som märktes mellan upprepade 
tester(13). Andra studier pekar dock på att resultat från steptest verkar vara pålitliga 
och reproducerbara(4, 10). 
 
Andrade et al slår fast i deras studie(12), som behandlar användningen av steptest för 
att fastställa fysisk förmåga hos friska personer och personer med kroniska 
lungsjukdomar, att bland de test som används för att fastställa fysisk förmåga för 
patienter med KOL, står steptestet ut bland mängden på grund av dess portabilitet. 
Författarna menar att resultat från ett steptest, såsom antal steg, nivå av desaturation 
och tidpunkt för den, verkar kunna jämföras med andra konventionella markörer 
(såsom självuppskattad livskvalitet och fysisk kapacitet enligt andra metoder) för 
allvarlighetsgraden i sjukdomsförloppet. 
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6. Metod 
Detta avsnitt börjar med att presentera den mjukvara och hårdvara som använts i 
arbetet. Därefter behandlas i korthet applikationen som forskning och utveckling 
skapat. Kravspecifikationen utgick ifrån den befintliga applikationen och kraven finns 
beskrivna under 6.2 Systembeskrivning och krav, där behandlas också hur systemet 
planerades att fungera. Vidare i del 6.3 Implementation och programstruktur 
beskrivs mer ingående programstruktur, bluetoothkommunikationen och hur den 
tänkta funktionsbeskrivningen implementerades. 

6.1 Verktyg 

6.1.1 Mjukvara  

Applikationen är skapad med programspråket Java i utvecklingsmiljön Eclipse. 
Nedan beskrivs kort de viktigaste delarna i en Androidapplikation: 

Androidmanifestet(20) - Presenterar information om applikationen till 
Androidsystemet; bland annat definieras package för applikationen, som 
fungerar som en unik markör för applikationen. Alla aktiviteter som en 
applikation använder måste listas i manifestet och här läggs även 
speciella rättigheter till, såsom bluetooth-åtkomst. 

Aktivitet(21) – En aktivitet kopplas oftast till ett gränssnitt och är det 
användaren kommer i kontakt med i applikationen. En applikation 
består vanligtvis av flera aktiviteter som hanteras som en aktivitetstack. 
När en ny aktivitet körs placeras den på toppen av stacken och den 
föregående hamnar nedanför den och körs igen då den nya aktiviteten 
avslutas. En aktivitet är en .javafil. 

.java-filer - Innehåller källkoden med klasser och aktiviteter. 

Resources – Bör hanteras externt vilket underlättar underhållet av dem. 
Resurser kan vara till exempel layout och strängar. Externa resurser nås 
med ett id de blir tilldelat i R.java – filen. 

R.java – En fil som genereras automatiskt när programmet kompileras. 
Här finns alla resurser som används av applikationen. 

Det går att testa applikationer utan en fysisk enhet med hjälp av Androidemulatorn 
genom att konfigurera en AVD (Android Virtual Device). Under konfigurationen 
specificeras till exempel vilken Androidplattform den ska använda sig av. Det finns 
dock vissa begränsningar med Androidemulatorn, såsom att den inte har något stöd 
för bluetooth. 
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6.1.2 Hårdvara  

Samsung Galaxy SII  

Den telefon som används för att testa applikationen har varit en Samsung Galaxy SII 
som har operativsystem Android 4.0. För att drivrutinerna ska installeras till telefonen 
då den kopplas till datorn behöver programmet Samsung Kies hämtas. Det finns 
tillgängligt gratis på Samsungs hemsida, efter nedladdningen ansluts telefonen först 
till datorn som vanligt och drivrutinerna installeras automatiskt. För att testa 
applikationen på telefonen behöver ”debug-mode” anges i dess inställningar. 

Pulsoximeter Nonin WristOx2(7) 

 

Figur 3 NONIN 3250 WristOx2. Enheten fästs kring handleden och mätproben placeras runt 
pekfingertoppen. 

Den pulsoximeter som använts är en Nonin 3150 WristOx2, se Figur 3. Den har 
inbyggd bluetooth med en räckvidd på 100 meter (inomhus) och fungerar teknisk som 
slav vilket innebär att en masterenhet behöver söka efter den då den ska paras ihop 
med en annan bluetoothenhet. Pulsoximetern har en liten knapp till vänster om 
displayen som gör att den kan upptäckas och detta kan ske upp till två minuter efter 
den slagits av. När masterenheten hittat den skickar Nonin 3150 ett namn som börjar 
med Nonin_Medical_Inc_ och följs av en 6 – siffrig PIN – kod. Den PIN – koden 
återfinns även på baksidan av oximetern och används som nyckel då den paras ihop 
med masterenheten. Då enheterna parats ihop behöver masterenheten etablera en 
kontakt med Nonin 3150.  

Nonin 3150 erbjuder fyra olika dataformat: 

• Dataformat #13 – Sänder ett värde på SpO2 och puls för en given tidpunkt. 
Val av värde som skickas görs med en inbyggd algoritm som analyserar 
pulssignalen under de första 15-40 sekunderna. 

• Dataformat #8 – Ger realtidsoximetrimätningar varje sekund. 
• Data format #2 (default) – Sänder realtidsoximetrimätningar med 

komprimerad vågform (8 bitars) varje 1/75 sekund.  
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• Dataformat #7 – Realtidsoximetrimätningar skickas varje 1/3 sekund och en 
16 bitars vågform skickas varje 1/75 sekund. 

I detta fall har defaultformatet - data format #2 använts. I detta format skickas ett 5 
byte datapaket 75 gånger i sekunden. Paketet inkluderar realtidsdata av bland annat 
SpO2 och puls för både display och registrerings-syften samt statusinformation för 
mätning och batteri. Varje enskilt byte innehåller meningsfull information: 

• Byte 1 – Start byte 
Är alltid satt till 01. 

• Byte 2 – Status byte 
Detta byte ger statusinformation varje 1/75 sekund. 
Omfång: 128 till 255 

• Byte 3 – Pleth byte 
Den infraröda signalen filtreras och komprimeras till ett 8 bitars värde och 
detta värde är vad byte 3 består av.  
Omfång: 00 till 255 

• Byte 4 – Float byte 
Detta byte används för SpO2, puls (HR) och information som kan processas 
varje tredjedels sekund. 
Omfång: 00 till 127. 

När sensorn tas bort från fingret visas senast mätta SpO2 och puls på displayen 
i 10 sekunder. Under denna 10 sekunders period sätts en alarmbit (SNSA) 
som indikerar att fingret är borta. Då SpO2 och puls inte kan beräknas så 
skickar systemet en indikator på att data saknas och HR sätts till 511 och 
SpO2 sätts till 127.  

• Byte 5 – CHK: 
Är checksum för byte 1till 4. 
Omfång: 0 till 255. 
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6.2 Forskning och utvecklings applikation 

Forskning och utveckling hade en påbörjad applikation för att genomföra ett steptest, 
hela projektfilen med klasser, resurser och vidare har funnits tillhanda under arbetets 
gång. Pulsoximetrimätningar och själva steptestet under sammanställning och i behov 
av att struktureras. När projektet kördes hamnade användaren i step-test aktiviteten 
där det gick att välja tidsintervall och antal steg i minuten. En vy för att välja antal 
repetitioner fanns också men antal repetitioner var i koden definierat som en – så det 
hade ingen praktisk funktion. När tidsintervall och antal steg/minut var valt kunde 
användaren ange grad av anträngning på den 10-gradiga borgskalan och därefter 
startades steptestet. Den vyn visar en cirkel som ”räknar ned”, se Figur 4, och 
stegfrekvensen anges med ett ljud. Efter testet hamnade användaren i ett läge då nivå 
på borgskalan skulle anges igen, men det gick inte att ange och det gick heller inte att 
ta sig vidare från den vyn.  

 

Figur 4 Vy från den befintliga applikationen över när testet pågick. 
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6.3 Funktionsbeskrivning och krav 

Krav sattes utifrån den befintliga applikationen till följande och återfinns i Tabell 1. 

 

Tabell 1 Funktionella krav på applikationen. 

Krav 1 Puls och saturation ska visas i telefonen under tiden som 
steptestet pågår. 

 

Bas 

Krav 2 Puls och saturation under steptestet ska sparas i en fil 

 
Bas 

Krav 3 Puls och saturation ska kunna visas grafiskt. 

 
Extra 

Krav 4 Om saturationen sjunker för lågt (baserat på patientvärden) 
ska systemet varna 

Extra 

Krav 5 Inställningar ska sparas  Bas 

Krav 6 Det ska gå att pausa steptestet Bas 

Krav 7 Det ska gå att avbryta testet Bas 
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Utöver de funktionella kraven fanns också krav på applikationen att vara 
användarvänlig och Figur 5 beskriver hur applikationen var tänkt att fungera ur ett 
användarperspektiv. Att till exempel se till så att värdena blir sparade ska inte 
användaren behöva fundera på. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Tänkt funktionsbeskrivning ur ett användarperspektiv 
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6.4 Implementation och systembeskrivning 

Funktionsbeskrivningen under 6.3 implementerades kodmässigt med två stycken 
aktiviteter, SteptestActivity och DeviceListActivity, samt en klass, 
BluetoothChatService, se Figur 6 och vidare text för systembeskrivning. 

 
Figur 6 Systembeskrivning. Alla ”frames” är vyer. 
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1. Applikationen startar med SteptestActivity, där kollas om enheten den körs på 
har stöd för Bluetooth, om detta inte finns avslutas applikationen. Om 
Bluetooth inte är aktiverat får användaren en fråga om att aktivera det och 
hamnar i så fall i huvudvyn. 

2. Via menyval hamnar användaren i DeviceListActivity, där eventuellt 
sammankopplade enheter listas och det är möjligt att söka efter enheter samt 
att ansluta till vald enhet. När en enhet är ansluten hamnar användaren i 
SteptestActivity igen. 

3. BluetoothchatService är en klass som skickar bland annat namnet och MAC – 
adressen på den anslutna enheten till SteptestActivity. För att initiera kontakt 
med Nonin 3150 används objektet ”BluetoothDevice”, som får representera 
pulsoximetern. ”BluetoothDevice” kan då användas för att få åtkomst åt 
Bluetoothsocket (protokollet RFCOMM) och initiera anslutningar med in – 
och outputstreams.  

I SteptestActivity utförs sedan själva steptestet, i vyn som visas då den aktiviteten 
startar kan tidsintervall, antal repetitioner och stegfrekvens väljas, se Figur 7 nedan. 

 
Figur 7 Startvyn. 
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Med knapptryckningen ”OK” hamnar användaren i nästa vy (framepreborg) där värde 
på borgskalan anges, enligt Figur 8.  

 

Figur 8 Vyn där värde på borgskalan anges, vyerna för borgskalan innan respektive testet är identiska 
förutom knapparna som har olika namn (Start/Klar). 

Med knappen ”Start” börjar testet och återigen hamnar användaren i en ny vy 
(framemeasurement), som är i princip densamma som visas i Figur 4, under avsnittet 
6.2 Forskning och utvecklings applikation, med förändringen att även mätvärden 
visas där. I den vyn är det möjligt att pausa/fortsätta och avbryta testet. Paus ligger i 
samma vy men om testet avbryts hamnar användaren återigen i en vy där borgskalan 
ska anges (framepostborg). Det är också den vyn användaren hamnar i då testet är 
klart. Då borgskalan efter steptestet har angetts hamnar slutligen användaren i en sista 
vy som talar om att testet är klart (framedone).  

Spara till fil 

Värdena från pulsoximetern sparas direkt från att den anslutits. Puls och saturation 
sparas i varsin fil på telefonens minneskort. Filerna är inte applikationsspecifika utan 
vem som helst har åtkomst till dessa. För att det ska gå att urskilja när testet körs, är 
pausat eller avbyts skrivs allt sådant till filen, liksom alla inställningar användaren har 
matat in (tidsintervall, antal repetitioner, stegfrekvens, värde på borgskalan). 

 

 

 

 

 

 



Examensarbete VT 2012  Jenny Nilsson 
Androidapplikation för KOL - patienter  Umeå Universitet 
 

 17

7. Resultat 
Här redovisas resultatet först i form utav återkoppling till kravspecifikationen och 
därefter visas en graf från testmätning. 

7.1 Resultat utifrån kravspecifikationen  

Krav 1 Puls och saturation ska visas i telefonen under tiden som steptestet pågår. 

Uppfyllt. Detta sker dock inte speciellt visuellt snyggt. Värdena uppdateras en gång i 
sekunden. 

 
Krav 2 Puls och saturation under steptestet ska sparas i en fil 

Uppfyllt. Puls och saturation sparas i varsin textfil på telefonen. Filerna är inte 
applikationsspecifika, utan alla som använder telefonen kan komma åt filerna. 
Värdena sparas från dess att mätningar görs och för att veta när själva testet börjar, 
avslutas, pausas och fortsätter markeras dessa saker när de sker. Eftersom 
pulsoximetern skickar värde för SpO2 och puls samtidigt är filerna direkt jämförbara 
tidsmässigt. 

 

Krav 3 Puls och saturation ska kunna visas grafiskt. 

Ej uppfyllt. Se punkt 8. Diskussion för vidare information kring detta.  

 
Krav 4 Om saturationen sjunker för lågt (baserat på patientvärden) ska systemet 
varna 

Ej uppfyllt. Se punkt 8. Diskussion för vidare information kring detta. 

 
Krav 5 Inställningar ska kunna sparas 

Uppfyllt, värde på borgskalan, hur länge testet pågick och stegfrekvens skrivs till de 
respektive filerna där puls och saturation sparas. 

 
Krav 6 Det ska gå att pausa steptestet 

Uppfyllt. När testet pausas markeras detta i filen värdena skrivs till och detsamma 
gäller för när testet fortsätter. 

 
Krav 7 Det ska gå att avbryta testet 

Uppfyllt. Användaren skickas till samma vy som visar att testet är klart och det skrivs 
till filerna att testet avbrutits. 
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7.2 Resultat från testmätning 

 
Figur 9 Resultat från en testmätning plottade i Excel. 
 

Testmätningar gjordes på friska personer i vila och Figur 9 visar hur saturation och 
puls varierar över tid. Här är de plottade i Excel men i det fortsatta arbetet kommer 
Matlab användas för analysen. Just detta exempel säger egentligen inget ur 
analyssynpunkt utan är tänkt som ett exempel på att mätningarna fungerade. 

 

8. Diskussion 
Krav nummer 3, Puls och saturation ska kunna visas grafiskt, uppfylldes inte. Detta 
beror på att detta krav var lågt prioriterad, dels på grund av tidsbrist men också på 
grund av den låga betydelse detta hade för applikationen. Analys av värdena sker i 
efterhand och att visa dem grafiskt under testet skulle enbart ha visuellt värde. 

Krav nummer 4, Om saturationen sjunker för lågt (baserat på patientvärden) ska 
systemet varna, uppfylldes inte. Detta beror till största delen på tidsbrist och att fokus 
senare i arbetet lades på att applikationen som helhet skulle vara utan buggar och 
färdig för att användas. 

I övrigt uppfylldes kraven och applikationen är i stort sett klar att använda, även om 
det finns en del möjliga förbättringar. Dessa diskuteras vidare i 9. Fortsatt arbete. 
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9. Fortsatt arbete 
Applikationen kommer att testas i klinisk miljö på KOL – patienter och om 
applikationen visar sig ge tillförlitliga data som korrelerar med vedertagna markörer i 
sjukdomsförloppet, såsom självuppskattad livskvalitet och fysisk förmåga, finns 
potential att testa den även på andra patientgrupper. 

Rent applikationsmässigt finns förslag på förbättringar, vilka skulle underlätta 
vidareutveckling och analys av mätvärdena samt göra applikationen mer 
användarvänlig. De huvudsakliga förbättringarna uppskattas till följande: 

• Skapa, enligt krav 4, ett varningssystem för om saturationen skulle sjunka för 
lågt. 

• Låta användaren mata in till exempel personnummer eller annat som kan 
användas som identifikation för patienten som utför testet. Detta nummer kan 
därefter namnge filen värdena skrivs till. Även mer detaljerad 
patientinformation skulle kunna matas in och sparas. 

• Eventuellt att spara även tidsnedräkningen under testet, istället för att endast 
skriva hur många minuter testet pågått. Detta bör förenkla analysen av 
värdena. 

• Skapa en snygg och användarvänlig layout. Eftersom ingen fokus lagts på 
gränssnittet är resultatet enkelt och det fyller sin funktion men vissa vyer, till 
exempel den som visas under mätningen, skulle helt klart kunna göras mer 
visuellt tilltalande. 

• Göra det möjligt för användaren att välja en låt som kommer att spelas under 
steptestet. 
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